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Introducao: O World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), instrumento de medida de
funcionalidade, que segue o arcabouço conceitual da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), já foi
traduzido e adaptado transculturalmente para o Brasil. Entretanto, para aplicabilidade, necessita mostrar-se válido e confiável para
populações específicas.

Objetivos: Determinar a consistência interna e as confiabilidades teste-reteste e interavaliadores da versão brasileira do WHODAS 2.0
em indivíduos com lesão medular (LM).

Método: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (CAAE:
63161716.0.0000.5060). Foram incluídos 40 voluntários de qualquer idade, sexo ou etnia, com LM diagnosticada por um neurologista há
pelo menos 30 dias. Foram excluídos os indivíduos em ventilação mecânica e os que apresentaram déficit cognitivo ou qualquer
comprometimento funcional não relacionado à LM. Cada voluntário foi submetido a três avaliações, com sete dias de intervalo entre
duas avaliações consecutivas. Na primeira avaliação, foram coletadas as características sociodemográficas e aplicados o Padrão
Internacional para Classificação Neurológica da Lesão Medular, para caracterizar a amostra, e o WHODAS 2.0. Na segunda e terceira
avaliações, foi aplicado o WHODAS 2.0. A consistência interna foi mensurada pelo alpha de Cronbach e as confiabilidades foram
analisadas pelo coeficiente de correlação intraclasse (ICC) com intervalo de confiança de 95%. Adotou-se p < 0,05.

Resultados: Os voluntários, 82,5% homens, 67,5% tetraplégicos/paréticos, tinham mediana de idade de 33,82 anos. A consistência
interna mostrou-se excelente para o WHODAS 2.0 (α=0,94) e os domínios “autocuidado” (α=0,92), “atividades de vida” (α=0,95) e
“participação” (α=0,86), adequada para “mobilidade” (α=0,79), questionável para “cognição” (α=0,65) e pobre para “relações
interpessoais” (α=0,59). A confiabilidade teste-reteste mostrou-se excelente para três domínios e o WHODAS 2.0 (ICC≥0,94), muito boa
para “mobilidade” (ICC=0,87) e “relações interpessoais” (ICC=0,89) e aceitável para “cognição” (ICC=0,78). A confiabilidade
interavaliadores mostrou-se excelente para cinco domínios e o WHODAS 2.0 (ICC≥0,94) e aceitável para “cognição”(ICC=0,80).

Conclusão: A versão brasileira do WHODAS 2.0 apresentou excelentes consistência interna, confiabilidade teste-reteste e confiabilidade
interavaliadores em pessoas com LM. Embora sejam necessários aumentar a amostra e aferir outras propriedades psicométricas, os
resultados do presente estudo subsidiam o uso desta ferramenta para mensurar a funcionalidade em pessoas com LM."
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